
JONGLEREN&WERKEN

Jongleren&Werken biedt een doorlopende leerroute voor alle schooljaren, is gekoppeld aan het OPP en wordt ingezet 
voor alle uitstroomrichtingen. Jongleren&Werken is eenvoudig voor leraren omdat leergebied overstijgende 

kerndoelen, MKB kwalificatiestructuur en eisen, MKB Goedwerknemerschap zijn geïntegreerd in één compacte 
competentieset en (erkende)leermiddelen.

Ik leer mijn mogelijkheden kennen

Ik leer door te doen

Ik leer kansrijk kiezen

Ik oefen mijn vaardigheden 
in de praktijk

Ik heb perspectief op werk

Ik ben een goed werknemer



In Nederland is ongeveer 15 procent van alle jongeren kwetsbaar. Veel van deze jongeren behalen geen 
startkwalificatie en hebben een afstand tot de arbeidsmarkt.
Pro/VSO/MBO-scholen staan voor de moeilijke taak deze kwetsbare jongeren goed voor te bereiden op hun 
plek in de maatschappij én op hun eerste baan. Wij ondersteunen onderwijsinstellingen om ambities te 
realiseren met het unieke programma Jongleren&Werken.

JONGLEREN&WERKEN:
Jongleren&Werken is een uniek en methodisch programma, is didactisch wetenschappelijk onderbouwd en is 
getoetst aan het onderzoekskader van de onderwijsinspectie. Het programma is ontwikkeld in samenwerking 
met werkgevers-branches en Pro/VSO/MBO-scholen. Alle kerndoelen en competenties voor ‘goed 
werknemerschap’ zijn geïntegreerd in één doorlopende leerlijn, één leeraanbod en gekoppeld aan de erkende 
kwalificatiestructuur. Leerlingen leren in kleine stappen en door te ervaren. Ze werken gericht naar 
praktijkverklaringen, branche certificaten en MBO diploma’s. Onze applicatie Werkstap ondersteunt hierbij. 

Jongleren&Werken wordt ingezet op school, in de nazorg periode en bij werkgevers. Hiermee wordt 
betekenisvolle invulling gegeven aan het erkend schooldiploma voor VSO, PRO en MBO leerlingen. 



IK LEER MIJN MOGELIJKHEDEN KENNEN

In de oriëntatiefase maken leerlingen kennis met de vaardigheden die ze nodig hebben in de 
arbeidsgerichtefase en de toekomstige (werk)plek in de maatschappij. Met de modulaire 
aanpak leren leerlingen door te ervaren in sociale situaties en maken ze kennis met sectoren. 
Met leuke opdrachten wordt nieuwsgierigheid geprikkeld en leren leerlingen taken uitvoeren. Er 
wordt methodische gewerkt in kleine opdrachten waarbij leerlingen gestimuleerd worden om 
taken steeds zelfstandiger uit te voeren. Hierbij is de mate waarin leerlingen taken zelfstandig 
uitvoeren leidend bij de beoordeling. Zo leren leerlingen de eigen mogelijkheden kennen en 
wordt het positieve zelfbeeld versterkt.

De methodische aanpak is gebaseerd op diverse didactische modellen en recent 
wetenschappelijk onderzoek van P. Kirschner: 12 bouwstenen voor effectieve didactiek. 
Het programma is getoetst aan het onderzoekskader van de onderwijsinspectie.



IK LEER DOOR DOEN

Jongleren&Werken biedt een doorlopende leerroute voor de 0 meting, oriëntatie-
arbeidsgerichte- en nazorgfase. 

In de oriëntatiefase wordt in modules gewerkt aan kleine taken waarbij leerlingen ook kennis 
maken met kansrijke sectoren. Mentorlessen zijn geïntegreerd in praktijklessen en 
(interne)stage waardoor zodat leerlingen betekenisvol leren. Hierdoor worden ze gemotiveerd 
en krijgen ze inzicht wat ze leuk vinden.

In het digitaal platform kunnen leeraren leerroutes uitzetten en ontwikkeling van leerlingen 
registeren. Er zijn diverse koppelingsmogelijkheden met leerlingvolgsystemen. In de applicatie 
wordt op eenvoudige wijze vastgesteld wat de leerling al beheerst en wat nog geoefend moet 
worden.



IK LEER KANSRIJK KIEZEN

Met de doorlopende leerroute worden leerlingen optimaal voorbereid en leren ze 
vaardigheden die nodig zijn tijdens stage en de toekomstige (werk)plek. 

Leerlingen leren in deze fase steeds zelfstandiger te werken aan taken en maken kennis met 
kansrijke sectoren. Met een duidelijk stappenplan werken leerlingen gericht aan de werkfit
doelen. Ze worden stapsgewijs werkfit zodat ze een goede start hebben op de 
interne/externe stageplek. Leren door te doen helpt leerlingen in deze fase bij het inschatten 
van eigen mogelijkheden en het kiezen van een kansrijk werkrichting. Zo wordt LOB praktisch 
ingevuld.

In de applicatie worden leerlingen gematcht op kansrijke profielen. De applicatie analyseert wat 
de leerling al kan en nog moet leren. Op basis hiervan worden leermiddelen automatisch 
geselecteerd. De leerling kan in de volgende stap aan de slag met zijn persoonlijk leerwerkplan.



IK OEFEN MIJN VAARDIGHEDEN

Ook in de arbeidsgerichte fase zijn mentor- praktijklessen en stageopdrachten geïntegreerd. 
Op school worden leerlingen voorbereid op de uitvoering van stageopdrachten. 

De werkgever ontvangt digitale stageopdrachten die ook geprint kunnen worden. Leerlingen 
weten daardoor wat werkgevers belangrijk vinden en wat ze gaan leren op de stageplek. 
Leerlingen oefenen werknemers- en vakvaardigheden op school en passen dit toe op de stageplek. 
Ze werken in het eigen tempo aan persoonlijke ontwikkeldoelen met een duidelijk stappenplan. 
Leerlingen leren gericht aan doelen die passen bij de uitstroomrichting van de leerling en 
werkgeverseisen per sector.

In de applicatie kunnen leraren kiezen uit 6000 (erkende)werkopdrachten. Zo wordt inhoud geven 
aan het persoonlijk ontwikkelplan, lessen en de stageopdrachten. Scholen kunnen ook eigen 
leermiddelen integreren. Hiermee creëren we draagvlak voor een uniforme werkwijze, borgen we 
leerlijnen en zijn scholen minder afhankelijk van kennis bij leraren.



IK HEB PERSPECTIEF OP WERK

Werkgevers en leraren werken in deze fase samen in hetzelfde digitale platform om leerlingen 
gericht te begeleiden en certificeren. Hierbij worden ze ondersteund met leermiddelen en een 
praktisch didactisch model. Leerlingen laten op de stageplek zien dat ze vaardigheden 
beheersen en voldoen aan certificeringeisen. Omdat werkgevers gefaciliteerd worden bij de 
uitvoering van praktijkleren kunnen leerlingen ook in de nazorgfase het portfolio verder 
opbouwen, certificaten en diploma’s behalen. De school volgt de voortgang digitaal en kan 
zelf certificaten en praktijkverklaringen genereren. 

Erkende leerwerkbedrijven worden in deze fase actief betrokken. Werkgevers worden 
ondersteund met financieringsmogelijkheden om praktijkleren te organiseren. Met 
Functiecreatie worden duurzame passende banen gecreëerd voor leerlingen, inclusief het 
voordeel voor werkgevers middels een businesscase.

De applicatie Jobport ondersteunt leerlingen bij de oriëntatie op de arbeidsmarkt en 
sollicitatie. Centraal staan de vragen: ‘wie ben ik’, ‘wat kan ik’ en ‘wat wil ik’. Antwoorden worden 
vertaald naar kansrijke beroepen en vacatures op de arbeidsmarkt. De leerling kan meteen aan 
de slag. Waarbij de mentor of stagecoördinator gericht begeleidt.



IK BEN EEN GOED WERKNEMER

In de nazorgfase wordt samengewerkt met werkgevers, sociale ontwikkelbedrijven, gemeentes 
en het netwerk rondom de leerling. Dit om de overgang van school naar een passende 
(werk)plek te borgen.

Werkgevers worden ondersteund met het integreren van inclusief ondernemen en 
businessdoelen. Met Functiecreatie worden duurzame passende banen gecreëerd voor 
leerlingen, inclusief het voordeel voor werkgevers middels een businesscase.
Praktijkleren bij werkgevers wordt gefaciliteerd met diverse financieringsmogelijkheden, de 
methodische werkwijze en (erkende)programma’s met leermiddelen. Praktijkopleiders bij 
werkgevers worden getraind zodat ze leerlingen gericht en methodisch begeleiden. 
De school en werkgevers monitoren de voortgang en kunnen op basis hiervan bijsturen. Ook 
na plaatsing ontwikkelen leerlingen en kunnen ze aanvullende certificaten of diploma’s 
behalen. Dit geeft zelfvertrouwen en zorgt voor een sterkere positie op de arbeidsmarkt. 

PTC Werkstap kan ook ondersteunen bij het uitvoeren van loonwaardemetingen en 
Functiecreatie adviezen bij werkgevers. Waardoor meer kansen ontstaan voor leerlingen die 
niet in staat zijn om het minimumloon te verdienen.


